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Geeft de huidige datum weer.

Geeft de laatste dag van de maand weer.

Geeft de datum + actuele tijd weer.

Geeft het aantal hele werkdagen tussen 
2 datums weer.

Geeft het huidige weeknummer van de 
datum weer.

Geeft de dag van de week op de huidige 
datum weer. Zondag is de 1e dag.

Geeft de datum vanuit losse dagen, 
maanden en jaren weer.

Geeft als resultaat de waarde_indien_fout 
als de expressie een fout is, en anders de 
waarde van de expressie zelf.

Controleert of een van de argumenten 
WAAR is, en geeft als resultaat WAAR 
of ONWAAR. Geeft alleen ONWAAR 
als resultaat indien alle argumenten 
ONWAAR zijn.

Controleert of alle argumenten WAAR 
zijn. Als dit het geval is, wordt als 
resultaat WAAR gegeven.

Controleert of alle argumenten WAAR 
zijn. Als dit niet het geval is, wordt als 
resultaat ONWAAR gegeven.

Geeft een subtotaal aan en negeert alle 
voorgaande subtotaal cellen in je bereik.

Rondt het getal af op het opgegeven 
aantal decimalen (ROUNDUP, ROUND-
DOWN ronden af naar boven of 
beneden).

Zoekt het (rekenkundige) gemiddelde 
voor de cellen die worden gespecifi-
ceerd door een gegeven set aan voor-
waarden of criteria.

Telt het aantal cellen op dat wordt 
gespecificeerd door een gegeven set 
voorwaarden of criteria.

Als je werkblad standaard iets met de 
datum van de huidige dag moet.

Ideaal voor maken van planningen.

Als je tijdstip wil gebruiken.

Ideaal voor maken van planningen.

Als je de data per week wil presenteren.

Als je de data anders wil presenteren.

Als je in verschillende kolommen de 
jaren, maanden en dagen hebt en die 
wil samenvoegen.

Als je weet wat de fout is en je weet wat 
de uitkomst bij die fouten moet zijn.

Te gebruiken in de rekenfuncties met IFS.

Als je meerdere subtotalen en totalen in 
een weergave maakt.

Voor presentatie doeleinden of om af 
te ronden op hele eurocenten. Kan ook 
met negatief aantal decimalen voor 
bijvoorbeeld 1000tallen (-3).

Als je gemiddelde aan meerdere criteria 
moet voldoen.

Als je som aan meerdere criteria moet 
voldoen.

Als je aantal aan meerdere criteria moet 
voldoen.

Datumfuncties

Conditonele functies

Uitleg Waarvoor nuttig?Formule EN Formule NL
Meestgebruikte Excel formules voor fi nancials

VLOOKUP

CONCATENATE

HLOOKUP

LEFT

INDEX

MID

RIGHT

MATCH 

XLOOKUP

SUBSTITUTE

PROPER

SORT;FILTER

TEXTJOIN;
UNIQUE

INDEX;MATCH

VERT.ZOEKEN

TEKST.
SAMENVOEGEN

HORIZ.ZOEKEN

LINKS

INDEX

DEEL

RECHTS

VERGELIJKEN

X.ZOEKEN

SUBSTITUEREN

BEGINLETTERS

SORTEREN;FILTER

TEKST.
COMBINEREN;

UNIEK

INDEX;
VERGELIJKEN

Zoekt een waarde op in een tabel o.b.v. 
waarde in 1e kolom.

Voegt teksten samen.

Zoekt een waarde op in een tabel o.b.v. 
waarde in 1e rij.

Laat een aantal karakters zien vanaf 
links.

Geeft de cel aan in tabel die je opgeeft 
via rij- of kolomnummer.

Laat een aantal karakters zien vanaf een 
bepaalde positie.

Laat een aantal karakters zien vanaf 
rechts.

Geeft het rij- of kolomnummer van de 
gezochte waarde in geselecteerd bereik.

Verbeterde versie van VLOOKUP en ver-
vanging voor combinatie Index;Match.

Vervangt een bepaald stuk tekst met 
een andere tekst.

Start elk woord van een string met een 
hoofdletter.

De weergave van een gefilterd en 
gesorteerd bereik.

Pakt de unieke waarden uit een bereik 
en zet deze met een scheidingsteken 
naast elkaar.

Zoekt een waarde op in een bereik o.b.v. 
zoekwaarde voor kolom en/of rij.

Samenvoegen van data, voornaam 
+ achternaam.

Linken van twee verschillende tabellen.

I.c.m. met andere tekstfuncties zoals 
Concatenate, of tekst in tweeën knippen 
(bijvoorbeeld factuurnummer3000).

I.c.m. Match.

I.c.m. Index.

In een dataset een veel voorkomende 
fout corrigeren.

Als je data er zo uitziet: KOEN HAEFTEN 
en het moet zijn: Koen Haeften.

Opstellen gegevensbereik van 
dynamische grafiek.

Hard coden van filters in BI-tools.

Het vinden van specifieke cel in een 
tabel, met zowel variabele kolom als rij.

Zoekfuncties

Tekstfuncties

Uitleg Waarvoor nuttig?Formule EN Formule NL

SUMPRODUCT SOMPRODUCT
Geeft de som van de producten van de 
corresponderende bereiken of matrices.

Berekenen van gewogen gemiddelde.

Rekenfuncties
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